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1. Siegwalt, Gérard (född 1932) är luthersk teolog, professor emeritus vid den

protestantiska fakulteten, universitetet i Strasbourg. Han utger sedan 1986 sin
dogmatik för evangelisk katolicitet, dogmatique pour la catholicité évangélique.
Nio volymer har hittills utkommit.
2. Lossky, Vladimir (1904–1958) var född i Ryssland, och efter 1917 tillbringade

han större delen av sitt liv i Paris som ortodox lekmannateolog. Han hade
betydande kunskaper i samtida filosofi och var djupt rotad i den ortodoxa
traditionen, men han avstod från akademiska titlar och tjänster för att helt ägna sig
åt vad han ansåg viktigast, det teologiska tänkandet. Personligen var han ytterst
anspråkslös men stod i kontakt med många ledande intellektuella i Västeuropa.
Nästan alla hans teologiska artiklar finns på svenska i volymen Ljus av Ljus, Artos
2011.
3. Stephanos (Metropolit) (f. 1941), växte upp i den demokratiska republiken

Kongo. Han studerade teologi i Frankrike och är författare till flera teologiska
arbeten. År 1999 utsågs han av den autokefala estniska ortodoxa kyrkan till
metropolit av Talinn och Estland.

4. Caldecott, Stratford (1953–2014) var katolsk lekman och verksam vid G K

Chesterton Institute for Faith and Culture i Oxford. Han har bidragit bl. A. Till
Communio och till Catholic World Report och var redaktör för tidskriften Second
Spring.
5. Teilhard de Chardin, Pierre (1881-1955) var jesuit och paleontolog och ägnade

en stor del av sitt liv åt forskningar i Kina. Med sin originella syntes av
evolutionsläran och katolsk teologi blev han en av 1900-talets mest
uppmärksammade och omstridda religiösa tänkare.

